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Nissan Juke с хибридна 
технология. 

Ярък, електрифициран и 
вълнуващ

Представяме ви електрифицирания Nissan Juke, 
хибридно купе кросоувър, което връща 

забавлението в градското шофиране. Неговият 
смел дизайн привлича погледа моментално. Вътре, 
ще бъдете пленени от първокласните детайли и 
модерните технологии. Натиснете педала на газта 

и почувствайте плавността на електрическото 
задвижване, както и мощния бензинов двигател 

за приятно и вълнуващо шофиране.
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19" алуминиеви 
джанти

LED 
фарове

Нова 
решетка

Изглед 
отзад

Впечатляващ от всеки ъгъл
Четири врати, едно неустоимо отношение. От V-образната решетка 
отпред до 3D бумеранговите светлини отзад, кросоувърът Juke Hybrid е 
проектиран да бъде смел. Неговите остри линии и отличителният плаващ 
покрив, вдъхновен от моделите GT-R и Z, са емблематични за дизайна 
на Juke. 
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Премиум
усещане 

материали

Амбиентно 
осветление

Седалки 
тип 

Monoform

Умни дизайнерски решения
Този спортен кросоувър е проектиран за водача, с лесни за управление модерни 
технологии, седалки, които са оформени според тялото ви, и първокласни 
материали, които всеки пътник ще намери за вълнуващи. 
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e-Pedal Step
e-Pedal Step е уникален за Nissan и ви дава възможност да 
ускорявате и забавяте ефективно само с педала на газта при 
скорости над 10 км/ч. Педалът на спирачката се използва за по-
екстремно спиране или спиране до състояние на покой.

Интелигентна мулти модална хибридна трансмсисия
Nissan Juke идва с усъвършенствана многорежимна скоростна 
кутия с ниско вътрешно триене, която осигурява оптимално 
използване на мощността, независимо дали е електрическа, 
бензинова или и двете.
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Бензинов двигател
В допълнение към новото хибридно задвижване, Nissan Juke се предлага и с олекотен 1,0-литров двигател с 
вътрешно горене, който осигурява мощност за повече удоволствие от шофирането. Електронно 
контролираният турбокомпресор и намаленото триене осигуряват плавна и отзивчива мощност, докато 
режимът ECO осигурява по-голяма икономичност. Предлага се с ръчна или автоматична скоростна кутия.

Хибридно задвижване
Да, един хибрид може да бъде вълнуващ. Това хибридно 
задвижване автоматично избира най-ефективния 
източник на енергия между електродвигателя, 
бензиновия двигател или комбинацията от двата за 
оптимална производителност и ефективност. Juke 
Hybrid работи предимно в електрически режим за 
градско шофиране, с незабавна реакция и плавност 
при подаване на газ. В интериорът му е тихо дори и 
на оживените улици.

143к.с.
Забавен за 
шофиране 
и вълнуващ

До

24%*
Оптимизация на 
разхода на гориво в 
комбиниран цикъл**
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FPO

Сканирайте кода, 
за да изтеглите 
приложението 
NissanConnect Services 
и го свържете към 
вашия нов Nissan.

Слушайте
с Bose® Personal® Plus*
Слушайте любимите си песни чрез уникалните 
високоговорители Вose® Ultra Nearfield. Те са 
вградени в подглавниците на предните седалки 
и допринасят за върховно звуково изживяване

Бъдете свързани
С услугите на NissanConnect вашият свят е на една 
ръка разстояние. Изтеглете приложението 
NissanConnect и можете да отключите вратите, да 
активирате светлините и др. Усъвършенстваната 
свързаност със смартфон ви държи безпроблемно 
свързани със света около вас.

360° 
музикална 

система

10 висококачествени 
тонколони 

Bose®
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ИНТЕЛИГЕНТЕН КРУЙЗ КОНТРОЛ поддържа безопасна 
дистанция в рамките на зададената от вас скорост чрез 
измерване на пространството от превозното средство 
отпред и контролиране на ускорението и забавянето.

ИНТЕЛИГЕНТНА НАМЕСА ПРИ НАПУСКАНЕ ЛЕНТАТА НА 
ДВИЖЕНИЕ предупреждава, когато превозното средство 
неволно напуска лентата за движение и помага на водача 
да се върне в центъра‚ икато задейства спирачките на 
левите или десните колела (за кратък период от време).

ИНТЕЛИГЕНТНА НАМЕСА ПРИ НАЛИЧИЕ НА ОБЕКТИ В 
СЛЕПИТЕ ЗОНИ НА АВТОМОБИЛА предупреждава ви, ако 
има превозно средство в мъртвата зона от двете страни 
на колата и ви връща обратно в лентата на движение.

ИНТЕЛИГЕНТЕН СПИРАЧЕН АСИСТЕНТ с разпознаване на 
пешеходци и велосипедисти. Следи зоната пред автомобила 
за превозни средства, пешеходци и велосипедисти, 
помагайки за избягване или намаляване на щетите от 
евентуални сблъсъци.

Увереност при всяко пътуване
Nissan Juke е оборудван с усъвършенствани технологии за безопасност 
включително и ProPILOT, (1) които пазят вас и вашите пътници за максимално 
спокойствие при пътуване.

Видимост от всички страни
Страхувате се да паркирате. Интелигентната система за 
наблюдение (2) улеснява паркирането с 4 камери, осигуряващи 
360° изглед от птичи поглед и ви помага да маневрирате в тези 
тесни места за паркиране.

(1) ProPILOT �
 ��
����� �� �������
�� ���� ��
����� ��
��	��. ProPILOT 
 ������%
��	���� 	
�������� �� ����������
 �� ������, �� �
 ��
 �� 
��
��	���	� ��������. ProPILOT 
 ��
�������
� ���� �� �����	���� (��	���, ����
�
�� �	 ���	��
��). &��'���	 	����� �� ��
�� ������ ��	�� 
����� � �� ������ ������	
 �� ���
��
. +	��������	 �� ������ 
 �� ��	��
 ����
�, �� %����� �
������� � �� ������ ���	���� ��� ��
�����	� 
��
��	�� �� ����� ��
�
. 
(2) ������� ������� � ���������	 �	 ����	� �� ���������
, ��	� �	�����	 ��� ���� ��	� ����� (��
�� �������	
��� ��������
). 
�
 	����� �� �����	�	
 
����	�
�� �� �������	
 �� �����	�� �� ������. ����� ������� ��
 �� �
 ����	�	 ��� �������� ������� � ���	��	
��	��. 
�������	 �
 �������
��� �� ������		� � �����. 5� ������� � �������, �������� � 	
��������	
 �� Nissan, ����, ����
	
 �
 � ��%�� ����� �� Nissan

Външен дизайн    |    Вътрешен дизайн    |    Технология и Производителност    |    Вътрешно пространство    |    Стил и Аксесоари

Страница 1    |     Страница 2    |     Страница 3 

Отпечатване   |   Затваряне



Подходящ за ежедневието ви
Независимо дали е натоварен с хора или багаж, вашият 
Juke е просторен и универсален, за да побере цялото 
забавление, което ви очаква. Лесно сгъваема делима 
задна седалка увеличава размера на багажника на Nissan 
Juke, така че да можете да превозвате и по-големи товари 
като велосипеди или други обемисти предмети.

ВЕРСИЯ С ДВГ ХИБРИД

422л 354л
Багажник Багажник

ВЕРСИЯ С ДВГ ХИБРИД

1305л 1237л
със сгънати 
седалки

със сгънати 
седалки
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Двуцветни 
комбинации

10 цвята на 
купето

3 екслузивни 
интериора

Оцветете вашия свят
Можете да направите вашия Juke индивидуален като 
вас. С вече 16 комбинации (каросерия + интериор) и 
двуцветни интериори за ниво N-Design, вашият Juke 
никога няма да се изгуби в тълпата.
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12 ДВУЦВЕТНИ КОМБИНАЦИИ

B
A

C

D

ТАПИЦЕРИИ

19" ПОЛИРАНА 
АЛУМИНИЕВА 

ДЖАНТА

19" ДВУЦВЕТНА 
АЛУМИНИЕВА 

ДЖАНТА AERO(2)

19" ПОЛИРАНА 
АЛУМИНИЕВА 

ДЖАНТА

17" ПОЛИРАНА 
АЛУМИНИЕВА 

ДЖАНТА

17" ДЖАНТА SAKURA16" ДЖАНТА С 
ДЕКОРАТИВЕН ТАС(1)

VISIA & ACENTA
Черен текстил

N-CONNECTA
Черен текстил и 
изкуствена кожа

TEKNA
Изкуствена кожа

N-DESIGN 
ОРАНЖЕВА 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
естествена и 

синтетична кожа

N-DESIGN 
ЧЕРНА 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
естествена и 

изкуствена кожа и 
Alcantara®

N-DESIGN 
БЯЛА 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Синтетична кожа и 

текстил
(1) Only available with Petrol engine (2) Only available with Hybrid powertrain

A: Междуосие: 2,636 мм

B: Дължина: 4,210 мм

C: Широчина: 1,800 мм

D: Височина: 1,595 мм

Обем на багажника : 422 л (Бензин) / 354 L 
(Хибрид)

РАЗМЕРИ

10 ЦВЯТА НА КУПЕТО

ЕКСТЕРИОРНИ ЦВЕТОВЕ

Тъмно сив -M- KAD Черен -M- Z11

Перлено сив -P- KBY

Сребърен -M- KY0

Бордо -M- NBQ

Червен солиден -S- Z10 Бял солиден -S- 326

Оранжево червен -M- NBVСин -M- RCFПерлено бял -P- QAB

ДЖАНТИ

Черен покрив
Предлага се със следните цветове на купето: 
Син -M- XFV Керамично сив -P- XFU
Перлено бял -P- XDF Бордо -M– XDX
Сребърен -M- XDR Оранжево червен -M– XEY
Тъмно сив -M– XDJ

Оранжево червен покрив
Предлага се със следните цветове на купето:
Тъмно сив -M- XFB
Черен -M- XDZ

Сребърен покрив
Предлага се със следните цветове на купето:
Черен -M- XDZ
Бордо -M– XEE
Оранжево червен - M- XEZ

P: Перлен -  M: Металик - S: Солиден
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1 - Декоративна лайстна за предната броня

2 - Корпус на страничното огледало - карбон

3 - Защитна лайстна за багажника

4 - Спойлер за багажника - цвят карбон 

5 - Багажник за велосипеди монтиран за теглича

6 - Алуминиеви рейки за багажник

7 - Двулицева постелка за багажник

8 - Калобрани (предни и задни)

9 - Багажник за велосипед 

10 - Стелки(гумени, велурени, луксозни)

11 - Демонтируем теглич

12 - Светещи прагове (предни)

Средна кутия 
за багаж

17" алуминиеви джанти

1 2 3

654

987

121110

Направете го ваш
Аксесоарите на Nissan внасят напреднали технологии, динамика и елегантност във вашия нов Juke. 
Направете повече, отидете по-далеч и се насладете на нашата гама аксесоари Juke
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ 
С ВАШИЯ ДИЛЪР НА NISSAN
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Последвайте Nissan JUKE във Facebook, Twitter и Youtube. 
Бяха положени всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е правилно към момента на пускане в 
печат (юли 2022 г.). В съответствие с политиката на компанията за непрекъснато подобряване на своите продукти, Nissan Europe 
си запазва правото да променя по всяко време спецификацията и превозните средства, описани и показани в тази публикация. 
Дилърите на Nissan ще бъдат информирани за всички подобни модификации възможно най-бързо. Моля, свържете се с местния 
дилър на Nissan, за да получите най-актуалната информация. Поради ограниченията на използваните печатни процеси, цветовете, 
показани в тази брошура, може леко да се различават от действителните цветове на използваните материали за боя и вътрешна 
облицовка. Всички права запазени. Възпроизвеждането на цялата или част от тази брошура без писменото разрешение на Nissan 
Europe е забранено. Тази брошура е направена от хартия без хлор – брошура MY23 Juke 07/2022 – отпечатана в ЕС. Създаден 
от DESIGNORY, Франция и произведен от eg+ worldwide, Франция – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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